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De bestaande identiteit van Parkstad is uitgebreid 
met een nieuw stijlelement. De kleuren symboliseren 
de transitie én de toekomstplannen: uit zwart 
(mono-economie, mijnbouw), nu groen (veel natuur 
en aandacht voor de ontwikkeling van wandel- en 
fietsroutes), naar goud (economie met duurzaam en 
vitaal toerisme). 

Parkstad Limburg is het enige voorbeeld in Nederland 
van de transitie van een voormalig mijngebied naar 
een toeristische bestemming. De ontwikkeling in de 
afgelopen jaren bewijst dat een ‘zwarte’ regio mooi kan 
worden op haar eigen manier met accenten op de juiste 
plekken. Overheden, ondernemers en inwoners werkten 
intensief en vastberaden samen en ontwikkelden in 15 
jaar tijd een toeristische bestemming van formaat. Daar 
mogen alle inwoners en ondernemers trots op zijn. Die 
trots kan nu verder worden uitgedragen. Het nieuwe 
beeldmerk draagt hieraan bij.
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EEN EIGEN BEELDMERK

UIT ZWART, 
NU GROEN, 
NAAR GOUD
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Maar niet alleen de economie, ook de sociale en 
culturele activiteiten werden volledig door de mijnen 
bepaald. De regio werd een van de meest welvarende 
delen van Nederland. In 1960 werd echter duidelijk dat 
het einde van deze welvaart naderde. De kolenmijnen 
waren gedwongen om te concurreren met nieuwe 
energiebronnen zoals olie en gas. In 1965 besloot de 
regering alle kolenmijnen te sluiten. Plotseling zaten 
80.000 mensen zonder werk. De regio ging door 
stormachtige tijden en kreeg het zwaar. Maar sloeg 
uiteindelijk terug met nieuwe en innovatieve vormen van 
werkgelegenheid en toeristische hotspots.
Het resultaat mag er zijn: een omzet in 2015 van  
€ 368 miljoen en 5.800 nieuwe fulltime banen.  
In 2015 werd 29 procent van de totale toeristische 
omzet van Zuid-Limburg  gerealiseerd door dit 
voormalig ‘lelijke eendje’ van de regio. Bereikt in een 
economisch moeilijke tijd door politieke leiders en 
investeerders met visie. Zij maakten het mogelijk om 
grote dagattracties te bouwen, natuur aan te leggen, 
wandel- en fietsroutes te ontwikkelen, een cultureel 
klimaat te creëren en het mijnverleden te koesteren. 
Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de euregionale 
ligging en kijkt de regio nadrukkelijk over de grenzen 
heen naar de buurlanden.

Uit het niets komen tot een bloeiende sector: dat is een 
enorme prestatie. Parkstad Limburg is nu een prachtige 
regio om te verblijven en te recreëren. Het aanbod 
is eindeloos. Zo telt Parkstad Limburg vele unieke 
musea, bijzondere monumenten, laat het een stukje 
Nederlandse mijnhistorie herleven en is de regio jaarlijks 
gastheer van vele culturele en sportieve evenementen. 

In Parkstad ligt het grootste indoor skidorp ter wereld, 
de hoogste wandeltrap van Nederland, de grootste 
woonboulevard van Europa en de meest innovatieve 
én moderne dierentuin van Europa. Maar ook één van 
de grootste te bezoeken kastelen van Nederland, de 
oudste en grootste abdij van de Benelux, de grootste 
wereldtuinen van Nederland, de grootste Romeinse 
opgravingen van Nederland en de nostalgische 
stoomtrein. 

Daarnaast wordt de regio ook dé groene oase van 
Zuid-Limburg genoemd. Er zijn volop hellingbossen, 
beekdalen en plateaus afgewisseld met glooiende 
akkerbouw en imposante natuurparken. Parkstad loopt 
zo ook heel natuurlijk over in het prachtige Limburgse 
Heuvelland. 

Maar there is more to come. Zo zijn er vergevorderde 
plannen om op de Wilhelminaberg, voormalige 
steenberg van de Staatsmijn, nieuwe attracties te 
ontwikkelen en voor een groots attractiepark dat 
jaarlijks miljoenen bezoekers naar de regio zal trekken. 
De aanleg van de 26 kilometer lange Buitenring zorgt 
ervoor dat al die pareltjes nog beter aan elkaar worden 
geknoopt. Door de Buitenring komt er een betere 
verbinding tussen de Parkstad-gemeenten en de (inter)
nationale wegen. De ring biedt volop kansen voor 
verdere economische en toeristische ontwikkelingen.

Parkstad is dus hèt succesvolle voorbeeld van hoe een 
regio kan overleven door te transformeren. In Parkstad 
doen we het goed. En de internationale toerisme-award 
laat zien dat we daar trots op mogen en moeten zijn. 

And the winner is….Parkstad Limburg! De regio kreeg 
op 7 april 2016 in Dallas de prestigieuze toerime-
award uit handen van de World Travel & Toerisme 
Council. Deze regio mag zich nu de beste toeristische 
reisbestemming ‘van morgen’ 2016 noemen.  Voor 
velen kwam de prijs als een verrassing want bij de 
beste reisbestemming ter wereld denken mensen al 
snel aan zee, witte stranden en palmbomen. Maar 
Parkstad is getransformeerd van een industrieel zwart 
gebied naar een groene, toeristische regio. Op eigen 
kracht en dat is uniek!

In een betrekkelijk korte tijd is er veel veranderd in 
Parkstad Limburg. Vanuit een voormalig industrieel 
mijngebied heeft de regio zich in vijftien jaar ontwikkeld 
tot een van de groenste stadsregio’s van Nederland. 
Overheden, ondernemers, VVV Zuid-Limburg en 
inwoners werkten intensief en vastberaden samen en 
ontwikkelden een toeristische bestemming van formaat.

Tot het einde van de 19e eeuw stond Parkstad bekend 
als ‘agrarisch district Zuid-Oost-Limburg’. 
De regio was opgebouwd uit een groot aantal kleine 
boerengemeenschappen. Met de toenemende 
industriële vraag naar kolen in het begin van de 20e 
eeuw vond er hier een radicale verandering plaats. 
Tussen 1900 en 1975 concentreerde het economische 
leven in deze regio zich volledig op steenkoolwinning. 

HET JUISTE VERHAAL 
downloadbestand: WTTCverhaal-logo.zip
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De kleuren van het nieuwe beeldmerk hebben allen 
een betekenis. 

Het blauw symboliseert de economische 
ontwikkelingen, daarbij speelt IBA (Internationale Bau 
Austellung) de komende jaren ook een belangrijke 
rol, dat erop gericht is om verdere ontwikkelingen in 
Parkstad met elkaar te verbinden, zowel qua gebouwen 
als voorzieningen. Het legt de basis voor een nieuwe 
oriëntatie op de toekomst waarin maatschappelijke 
veranderingen worden aangejaagd. Simpel gesteld, IBA 
draagt bij aan de verbetering van een stad of regio. 

Het groen staat voor duurzaamheid en de verdergaande 
vergroening van de stadsregio. Dit is de basis voor een
aangenaam leefklimaat waarin bewoners én bezoekers 
van Parkstad Limburg zich thuis voelen.

Het oranje staat voor een bruisende omgeving, de 
sociaal-culturele sector. Diverse activiteiten zoals 
Pinkpop, Serious Request, Cultura Nova, Wereld Muziek 
Concours en Parade Brunssum hebben Parkstad al 
eerder op de kaart gezet. 

Het roze in het logo verbeeldt het toerisme, de krachtige 
economische motor die Parkstad de afgelopen jaren 
heeft ontwikkeld. 

Met het nieuwe beeldmerk wordt de nieuwe identiteit 
en de verbinding van Parkstad aan de prestigieuze prijs 
verder vorm gegeven. De verdere economische transitie 
NAAR GOUD met al haar aspecten maken we hierdoor 
zichtbaar. 

Met de uitwerking in allerlei communicatiemiddelen 
zoals de ambassadeurscertificaten, posters, vlaggen en 
digitale instrumenten worden ondernemers en inwoners 
uitgenodigd het ‘trots-gevoel’ uit te dragen. 

DE VORM EN HET VERHAAL…..
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UIT zwart

NU groen

NAAR goud
economisch

duurzaam

sociaal-cultuur

toerisme
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WINNERBEELDMERK 
DIAPOSITIEF
downloadbestand: ParkstadWINNERdiap.zip
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minimale ruimte vrijstaand

staande versie
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staande versie
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vierkante versie
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vierkante versie
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minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

 

minimale ruimte in een kader

liggende versie
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liggende versie
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WINNERBEELDMERK 
POSITIEF
toepassing: print & bannering 2016

fonts: Titilium Web - Semibold & Light

downloadbestand: ParkstadWINNER.zip
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minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie

minimale ruimte in een kader

vierkante versie

minimale ruimte vrijstaand

 
minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

 

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

 

WINNERBEELDMERK 
POSITIEF COMBINATIE 
WTTC-LOGO
toepassing: print & bannering 2016

fonts: Titilium Web - Semibold & Light

downloadbestand: ParkstadWTTCcombi.zip
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NAAR GOUD BEELDMERK 
POSITIEF
toepassing: print & bannering 2016 én daarna

fonts: Titilium Web - Semibold & Light

downloadbestand: ParkstadNAARGOUD.zip

NAAR GOUD BEELDMERK 
DIAPOSITIEF
downloadbestand: ParkstadNAARGOUDdiap.zip

minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie

minimale ruimte in een kader
minimale ruimte vrijstaand

staande versie

minimale ruimte in een kader

vierkante versie

minimale ruimte vrijstaand

 

minimale ruimte in een kader

vierkante versie

minimale ruimte vrijstaand

 

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

 

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

 

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

 

minimale ruimte in een kader

liggende versie

minimale ruimte vrijstaand

 



TOOLKIT stijlrichtlijnen pagina 15TOOLKIT stijlrichtlijnen pagina 14

(EVENEMENTEN) SIGNING
VLAGGEN

EVENT VLAGGEN
DIAPOSITIEF EN POSITIEF

BANIERVLAG
100X300 POSITIEF

BANIERVLAG
100X400 DIAPOSITIEF

VLAG
200X300 POSITIEF
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SIGNING BORDEN
LABEL
toepassing: ‘oormerken’ van borden van 
bedrijven, instellingen of evenementen met
een relatie tot parkstadgoud in de brede zin
en de WTTC award in het bijzonder.

naar keuze diapositief of positief 
(contrastrijk toepassen evt met schaduw)

 

 

 

 

 

 

HANGEND VAN BOVEN LINKS

bordrand

evt teksttoevoeging 
relatie met prijs
en hoofdthema’s
economisch
duurzaam
sociaal-cultuur
toerisme

bordrand

bordrand

HANGEND VAN BOVEN RECHTS

STAAND VAN ONDEREN

naam
evt datum
plaats

PARKSTAD 
LIMBURG
TOURISM FOR
TOMORROW
WINNER 
2016

2012
KLIMPARK
SNOWWORLD
LANDGRAAF

 

 

 

 



SIGNING BORDEN
DOMINANT
toepassing: branden van borden van 
bedrijven, instellingen of evenementen met
een nauwe relatie tot parkstadgoud in de brede 
zin en de WTTC award in het bijzonder.

let bij toepassing op contrasten 
(contrastrijk toepassen evt met schaduw)
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VOORBEELD: BORD IN OPDRACHT VAN DE STADSREGIO VOORBEELD: BORD ‘TROTS GAIA’ (FAKE)
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VOOR ALLE DOWNLOADS EN MEER INFO
WWW.GOUDVOORPARKSTAD.NL/TOOLKIT


